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ЈОВАН ХОВАН
Школска генерација Гимназије у Краљеву 1950/1951. имала је привилегију да изведе на пут два будућа значајна имена српског и југословенског новинарства: Јована
Хована и Борислава Гвозденовића.
Јован Хован је почео да пише од петнаесте године, као гимназијалац. Ибарске новости чувају неке од његових првих текстова. Добитник је најпрестижнијих награда
за новинарство: Златног пера, награде Отокар Кершовани за животно дело 1999. године у Хрватској. Дезидар Хован, Јованов отац, угоститељ из Земуна, доселио се у
Краљево када му је Акционарско друштво Матарушке Бање дало кафану Рестаурација 1929. године, под условом да сагради велики хотел и уложи акције у Акционарско друштво. Градња хотела Жича завршена је 1932. и ту је породица Хован живела
све до национализације, када је протерана и осуђена на стрељање. Сигурну смрт избегли су захваљујући учитељу Вањи Хаџић. Одлазе за Београд, где Јован Хован уписује студије и наставља да објављује своје репортаже у разним београдским новинама и часописима.
У Загреб прелази 1965. и почиње да ради прво као судски извештач за Вјесник.
Објављивао је у Вечерњем листу под псеудонимим Ласзло Пап, НИН-у, Далмацији,
Спортским новостима, Викенду. У Јутарњем листу имао је своју колумну Добро вам
јутро. Уређивао је лист за младе Зов.
Прелиставајући први краљевачки лист Краљевски гласник (сви бројеви Краљевског гласника налазе се у Свеучилишној библиотеци у Загребу), Јован Хован је написао
неколико текстова и тако нас подсетио на нека драга места и имена: на прву краљевачку штампарију Чедомира Милошевића, на апотекара Тошу, професора математике Мију Петровића...
Донатори у овом броју:
Правна лица: ТОКАЛИЋ ДОО,
RESPEKT - VOĆNE RAKIJE
Издавач Хепицентар, За издавача, Драган Благојевић, Јован Антонић,
Ликовна опрема Јован Антонић, Штампа Сиџа, Тираж 1000
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ПОЛА ВЕКА ТУГЕ

фотографија: детаљ са меча «Слога» - «Црвенка» из породичне архиве С. Павловића

Игром времена, и овог 19. јула је била недеља, баш као и пре тачно пола века, 19.
јула 1970. године, када је краљевачки фудбалски клуб „Слога“ био надомак такмичења међу правом елитом, у Првој фудбалској лиги СФРЈ. Нису успели краљевачки „бели“, посрећило се то противнику, екипи „Црвенке“ из истоименог војвођанског града. Али, звуждуком судије Радића из Солина тај пресудни меч није окончан,
није бар што се Краљевчана у поодмаклим годинама тиче. Јер, не престају подсећања
и приче о том, највећем фудбалском спектаклу у граду на Ибру. Тако су и овог лета,
играчи и навијачи намеравали да се виде и поразговарају, дабоме они који су међу
живима. По том питању најагилнији су били Славољуб Павловић, тадашњи нападач
„Слоге“ и Бранко Вукићевић, тада млади, а касније успешан „Слогин“ дугогодишњи
првотимац. Ступили су и у контакт са појединицима, давним противницима из Црвенке, преговарали са њима чак и о садашњем, пријатељском одмеравању снага, али
све је одложено док епидемија не прође.
Не чека се, ипак, на препричавања о детаљима одлучујег меча, али и подсећа на
дане пред утакмицу, на „краљевачку торциду“, „бразилску навијачку атмосферу покрај Ибра“... које после тога у граду на Ибру никада више није било.
Предност нашем памћењу, као петнаестогодишњег посматрача поменутутих навијачких дешавања и саме утакмице, дајемо извештају Воје Благојевића, тадашњег
дописника „Политике“ из Краљева, који пред меч пише:
„Поред домаћих навијача у Краљеву су већ и симпатизери „Слоге“ пристигли
из иностранства, наши људи на раду у европским земљама, а и у далекој Америци и Канади“.
И, у поменутом извештају се још додаје:
„Сви они су уверени у победу својих љубимаца. По граду се, нарочито увече, чују
поклици „Слоги“, деле се беле капе са паролама, о ревере капута грађана дечаци
каче амблеме краљевачког клуба, а извршена је и проба ракета за ватромет после
најављене победе...Играчи „Слоге“ синоћ су дали завет навијачима да ће се борити
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као лавови у судњем фудбалском окршају...“.
А, до тог „судњег окршаја“, подсећања ради, дошло је после успеха поменутих противника у првом колу квалификација.
Краљевчани су извојевали
победу против титоградске
„Будућности“, али онда, у
у другом колу квалификација, у утакмици против
„Црвенке“, као гости изгубили резултатом 3:0.
Без обзира на тај резултат, у граду је створено уверење да ће „бели“ ту предност као домаћини достићи и престићи. Али, „око
15 хиљада гледалаца, пише
у извештају „Политике“ са
саме утакмице, доживело
је шок већ у 34. минуту,
када је, после „кикса“ голмана Кајганића, голом Бешлина, „Црвенка“ повела са 1:0. Тај мук на трибинама трајао је само десетак минута, јер је голом
Фијуљанина „Слога“ брзо
изједначила, а голом Милојковића, на самом почеку другог дела утакмице, и повела са 2:1. Речи тренера Спасојевића на полувремену деловале су корисно, па голом
Павловића у 56. минуту „Слога“ води са 3:1. Тако је остало више од пола часа за четврти гол и бар продужетке... Ређале су се акције домаћих играча, чак је и голман Кајганић повремено био у нападу, али минути су брзо пролазили. Гол никако да падне...и
предност из прве утакмице гостима је био довољан за улазак у Прву лигу...“ – пише,
између осталог, у поменутом извештају.
У атмосфери разочарења, због једног олако примљеног или једног непостигнутог
гола, кренуо је краљевачком чаршијом и глас о томе да су поједини играчи из личних планова и интереса намерно грешили. Онда су неки фудбалери били оптужени
за срачунато незалагање, па је то покренуло и сумње у, наводну, продају утакмице...
Све су то, до данас, само нагађања насупрот веровању већине да је то, ипак, био период спортског витештва и фудбала радости. Победник меча такмичио се у друштву
најбољих само једну сезону, па је из лиге испао и данас тавори у нижем рангу такмичења. Слична је фудбалска судбина и „Слоге“, која ће се, додуше, од наредне сезоне,
више одлуком за столом него на игралишту, такмичити у Првој лиги Србије.
Није то, међутим, ни по квалитету игре, ни према снази конкуренције, оно друштво
на чијем је прагу „Слога“ била те недеље, пре тачно пола века...
аутор: М. Дугалић
извор: „Политика“
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ПЛАЖЕ НА ИБРУ
У данима летњих жега омиљено место окупљања Краљевчана била је река Ибар. Иако је
у близини протицала и Западна Морава, она није толико привлачила њихову пажњу. „Често
мутна, тиха, топла и подмукла са својим бројним вировима. Једино су је волели риболовци“,
писао је краљевачки хроничар Добривоје Обрадовић Кондис. С друге стране, воде Ибра биле
су бистре, зеленкастоплаве боје, „са брзацима у појединим деловима и тишацима“, дубине од
два до три метра.
Сезона купања отпочињала је о Ђурђевдану и трајала до средине октобра, мада је код старијих Краљевчана постојало уверење да са овим ужитком треба престати након Преображења,
када се, како традиција каже, „преображавају вода и гора“.
На Ибру је постојало неколико плажа. У горњем делу града, код Старе чаршије, налазио се
опасни дубоки вир, тзв. коловрат, који је представљао прави изазов за пливаче. Речни таласи
овде су ударали у високу стеновиту обалу и, под правим углом, нагло скретали у другом правцу. Низводно од њега Ибар је улазио у „казан“, где се вода умиривала и лагано настављала
свој пут ка плићаку код „Мирине чесме“, где се налазило омиљено купалиште житеља кварта
код кафане „Женева“.
Најопаснији део тока Ибра кроз Краљево налазио се у рејону „Ђавољих плоча“, између
„Мирине чесме“ и електроцентрале. Застрашујући назив овог дела реке, у чијем кориту је
било много стена и подводних плоча, опомињао је оне који вештину пливача нису најбоље
савладали да га заобилазе. Краљево је имало и „војничку“ и „руску“ плажу. На прву, која је
била позната и као „официрска“, а налазила се између дрвеног моста преко кога је прелазила
„Гочка железница“ и гвозденог друмског моста, долазили су на купање војници и официри.
Како су се неки од војника, немајући купаће гаће, купали наги, ова плажа је имала и атрибут
нудистичке. Тридесетак метара низводно од дрвеног моста, између два крака реке, налазило
се мало острво, оивичено врбама и тополама, чије лепе и песковите плаже су биле „резервисане“ за гимназијалце. „Руска“ плажа, смештена између „војничке“ плаже и градске кланице,
била је стециште руских емиграната. Нешто ниже од ње, на ушћу реке Рибнице у Ибар, била
је плажа на којој су се окупљали становници насеља Рибнице и аероколоније.
Главна градска плажа налазила се испод баште код електроцентрале. Шљунковита обала и
плитка вода били су идеални за породице са децом и слабије пливаче, па су на њој биле највеће
гужве. Ту су постојале и кабине за пресвлачење и два импровизована бифеа (код „тета Живке“
и Уроша Митића Мицка), у којима се, по приступачним ценама, могло освежити хладном кабезом, сладоледом, шљивовицом, пивом и салатама од парадајза и краставаца. Најјачи „удар“
на ову плажу био је недељом, када би градске улице и кафане скоро опустеле, а читаве породице
се сјатиле на Ибар носећи у корпама и зембиљима шерпе са ручком. Док би се деца прскала,
јурила или пливала по плићаку, а жене штрикале или препричавале варошке новотарије, „главе
породица“ су у хладовини играле карте или шах, читале новине или безбрижно дремале.
Купалишта на Ибру била су својеврсни полигони за доказивање спретности и одважности.
Сан сваког младића био је да победи у брзом пливању, пливању уз матицу, роњењу и скоковима са друмског моста, који су, лепотом и разноврсношћу стилова, представљали атракцију
попут оних у Мостару или Ужицу.
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КУЛТНЕ ПРОДАВНИЦЕ
Од седамдесетих година прошлог века Краљево је важило за велики трговачки центар у тадашњој Југославији. Лидери трговачких ланаца били су: Стотекс (трговина на
велико и мало текстилом и гардеробом), Гвожђар (трговина на велико и мало - метална галантерија, бела техника, електро материјал...), Пољопромет (трговина на велико
и мало - семенски материјал, пољопривредна механизација и резервни делови, све за
пољопривреду...), Тргопромет (трговина на велико и мало - прехрамбени прозводи и
роба широке потрошње), Папирпромет (производња и трговина на велико и мало –
папирна галантерија, књижаре...) Јула 1970. године отворена је и Робна кућа Београд,
највећи трговински ланац на Балкану.
ЗВЕЗДА
То је била прва и најпопуларнија самоуслуга у Краљеву, из ланца Тргопрометових продавница. Локација Омладинска
улица, између Багата и књижаре Младост.
Била је најснабдевенија и једина је радила недељом. Електрични грил са печеним
пилићима тада је био посебна атракција
за грађане. Млинови за кафу поред касе
су били једна од иновација за купце. Металне корпе су често биле пуне најпопуларнијим артиклима, а пресована шунка је била врло укусна. Љубазно особље
и шефови Бошко и Туфа, Олга касирка,
Дроњо...
ЛУВР
Тадашњи „Стотекс“ је био један од лидера у Југославији по продаји метражне
робе, текстила и гардеробе. Имао је ланац
специјализованих продавница у Краљеву:
„Виор спорт“ (спортска и камп опрема,
опрема за лов и риболов..., „Декор“ на
углу трга и Омладинске где су се између
осталог, продавале и тада популарне тапете. Скоро да није било куће или стана у
Краљеву у којима нису бар једна соба или
ходник били украшени тапетама из ове
продавнице.
Свакако, најпопуларнија продавница је
била „Лувр“, на почетку левог полукруга у Лењиновој улици. Било је то култно место за куповину метражног материјала (тада су радили кројачи, па су се шила одела,
сакои, панталоне, сукње или хаљине), спаваћица или пиџама, доњег веша... Многи
памте пословођу Љуба Аћимовића и продавачице Мицу и Љиљу...
РОБНА КУЋА
У тада савременом простору који је у асортиману имао све од „игле до локомотиве“,
почетком јула 1970. године отворена је Робна кућа Београд, две деценије лидер у трговини на читавом Балкану. Од подрума са великом самоуслугом, преко приземља са
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галантеријом, парфимеријом и играчкама,
до првог спрата са обућом, конфекцијом,
текстилом, стаклом и теписима, на другом
спрату су се продавали електро материјал,
бела техника, намештај, камп и спортска
опрема, плоче и касете тада најпопуларнијих домаћих и светских музичара. Трећи
спрат је био резервисан за популарну робну марку гардеробе „Тест“. Свакодневно је
радило 140 запослених.
Посебна атракција у Робној кући су
биле покретне степенице које се повезивале приземље са трећим спратом. Тадашњи
клинци су у том простору проводили сате,
возећи се на њиховом „свемирском броду“.

МУЊА
Једна од многих специјализованих продавница краљевачког „Гвожђара“ (некада
„Технометала“) отворена је 1966. године. Ту се продавао електро материјал, од сијалица, штекера, утикача, преко каблова до беле технике. Многи су прве електричне
шпорете или фрижидере купили у овој продавници која је имала приземље и подрум.
Ова продавница је била и својеврсни орјентир за лоцирање места на корзоу. За друге
су били „Вартекс“ - конфекција и гардероба или „Фрушка гора“ – обућа.
Многи су због својих специфичних потреба куповали и у осталим продавницама
Гвожђара: „Радиотон“, „Електротехна“, „Технометал“, „Челик“, „Метал“...
ПИОНИР
Ова продавница по имену познате кондиторске индустрије из Суботице отворена
је 1975. године. Одмах је постала оријентир за место састанака, попут: „Чекам те,
или видимо се код Пионира“. Многи су
овде куповали бомбоњере за поклон, или
бомбоне на меру у фишеку. Ту су можда
биле и „најслађе“ чоколаде. Често се, а и
данас, дискутује о томе да ли је почетак
града код Пионира, или код Задужбине.
Један пословни податак из 1984. године говори да је те године у овој продавници продато 24 тоне бомбона, 16 тона чоколаде, 11 тона пецива... Данас више нема
„Пионира“, али се многи Краљевчани и даље састају на истом месту!
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ДЕО НАШЕГ МОРА
Најјача краљевачка предузећа су седамдесетих и осамдесетих година прошлог века
имала своја одмаралишта на црногорском приморју. Благодети одмора на мору су
користили радници „Каблара“, „Фабрике вагона“, „Јасена“, „Електродистрибуције“,
„Папирпромета“ и „Магнохрома“, али и остали Краљевчани који нису радили у овим
фирмама.
Крајем шесдесетих година „Каблар“ је имао доста посла у Црној Гори, па су за потребе смештаја радника направљене бараке и менза на десној обали у Чању. Када су
послови завршени, Чањ је постао стециште многих Краљевчана. За данашње услове
смештај у баракама и коришћење заједничких пољских тоалета нису пружали прави
комфор, али се тада нико није жалио на услове смештаја. Никако на квалитетне и
обилне оброка у мензи. Будили су се насмејани уз хитове „Индекса“ са разгласа и
ужурбано зазузимали места на пространој плажи. Многи памте управника одмаралишта Пера Ћурана, турнире у малом фудбалу и игранке на тераси мензе. Чањ је
био место првих сусрета са морем и првих љубави. Место где се научило пливање...
Није нам познато шта је данас са овим одмаралиштем и коме је припало у времену
транзиције.
Одмах поред Чања, у Буљарицама налазило се и одмаралиште радника „Фабрике
вагона“. И на овом месту многи су први пут осетили укус слане воде и свбе благодети
боравка на мору. Ово одмаралиште је продато под сумњивим околностима.
„Јасен“ је своје одмаралиште имао у Петровцу на мору, изнад шеталишта на десној обали у непосредној близини тврђаве. У тим собама и апартманима гостили су
се многи Краљевчани, све до 2004. године када је после приватизације одмаралиште
продато. Тада најмоћнија фирма, „Магнохром“ није имао своје одмаралиште, па је
за своје раднике закупљивао смештај у Шушњу и Буљарицама. „Гвожђар“ је додао
контејнере за смештај на „Кабларевом“ плацу у Чању, а „Папирпромет“ је имао своје
собе у Бијелој, у бококоторском заливу.
Једино краљевачка „Електродистрибуција“ још увек има своја одмаралишта у Бечићима, Доњој Ластви код Тивта и у Мељинама. Њихови радници имају повлашћен
третман, али сва слободна места могу да користе и такозвана „трећа лица“.
8

Број 8

НИШТА БЕЗ РАКИЈЕ

Без ракије се не иде ни на свадбу, ни на славу, ни на венчање, ни на крштење, ни у
војску, ни у рат, чак ни у затвор, што неко рекао: без ракије разговора нема. И многи
од нас чим се пробуди, хвата се за флашу, као неки за дуван или за оружје или за нечију руку, који не спавају сами. Јесен је њезино право време, кад се уз оне казане за
печење седи и воде дуги разговори. Ту се смењују министри, обарају владе, кроје границе, разрешавају сукоби, мире комшије, и то траје док не потече она бистра течност,
која се побожно приноси устима као за причест. Давно уземљени поп, отац Симо из
манастира Жича код Краљева, говорио је, да су Срби измислили хришћанство за причест се не би давало вино него би се сервирала ракија, славски колач се не би заливао
вином него ракијом, а славска свећа не би се потишавала вином већ ракијом.
Наравно, да сваки мајстор има своје тајне, зато никада нећете наћи две исте врсте
ракије код различитих домаћина; ни по снази, ни по укусу, ни по боји у чаши, какву
виски никад не може имати. Греје она као добар друг. И кад смо негде далеко у свету,
сањамо и желимо ту ватрену течност која нам својим капима доноси и оживљава читаву зграду успомена.
Ракија се из чаше може пити иза сваког, вино само иза неког а вода ни иза кога,
али и ту добро је знати меру: једна чаша је довољно, две су превише, а три су премало.
Ракија је нашла своје место и у свету вица. Тако један сељак тврди, да је ракија
боља и од самог Бога!
− Не лудују, магаре једно − корио га је поп Симо − како ће ракија бити боља од
Бога?
− Боља је, него шта! Ракија узме човеку памет, па му је опет врати, а коме Бог једном узме памет, више му је никад не врати.
Јован Хован

mob. 062 246 599 | www.respektrakija.rs
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ТРОШИ КИСЕОНИК??!!
Нађем ћалетов сат, поклон за 10 година рада у „Кисикани“ и сетим се његове приче.
Највећи отпор изградњи фабрике „Техногас“ крајем педесетих година прошлог
века у Краљеву, давао је тадашњи председник општине, Добрица Ристовић.
На једном скупу у Рибници, после дуже опструкције коначно је био приморан да
образложи свој став. Његов једини разлог је био следећи:
“Шта ћемо ми да дишемо ако та фабрика покупи и у боце спакује сав кисеоник?»
Тако ми је ћале причао. Ја сад не знам?
То је тачно изјавио на скупу у Рибници, да ћемо имати добру фабрику, али да ћемо
остати без кисеоника. Што је изазвало општи смех... (Славољуб Луковић, одговор на
Сиџа групи)
Михаило Јеротијевић

СИР БЕЗ ВОЗНОГ РЕДА
Данас као и обично стојим у реду да бих пазарио сир и још неке ситнице у оближњој радњи код Мале пијаце. Људи око мене без икакве нервозе чекају да особа
која је тренутно у трговини изађе да би и они ушли по реду вожње.
У једном тренутку се у саобраћајној траци зауставља возило и жена кроз отворен
прозор почиње да виче.
- Је ли ко од вас чека за сир?
- Сви се помало збуњени окрећемо у њеном правцу и ја јој одговорих: Ја чекам за
сир, што питате? – мислећи да жени можда треба нека информација у вези сира или
помоћ при куповини.
- А јел си ти задњи у реду? – упита она.
- Нисам, госпођа иза мене је последња дошла.
- Само да знате сви што чекате, одо да завршим нека посла ту близу па кад се вратим моје је место одмах иза ње и ту ћу онда да станем!
Нагази жена ауто и оде својим путем даље а сви присутни - након што су се прво
загледали у неверици шта чују, су прснули у заразан смех чије ширење ни маске на
лицу нису могле да обуздају... социјална дистанца је пола здравља а смех људе краси.
Дон Кикот
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Број 8

КРАЉЕВАЧКА УПОЗОРЕЊА
Волимо жаргонски или на симболичан
начин да упозоримо саговорника, нарочито ако у нечему претерује. Често смо у томе
специфични, и те „форе“ се преносе са колена на колено. Краљевачка упозорења су
један вид превентиве. Саговорници који
то разумеју обично се у неком вербалном
сукобу, или препирци, мудро повуку. Неки
знају да наставе, па следе нова упозорења
и „претње“.
НЕ УКЋИ! – Буди миран!
НЕ ЦАЛАЈ! – Смањи причу!
НЕ ЗВОЦАЈ! – Досадан си са причом!
НЕ ЧЕПЉИЗГАЈ! – Не причај свашта!
НЕ БАЉЕЗГАЈ! – Не говори глупости!
НЕ ЗАНОВЕТАЈ! – Стално нешто измишљаш!
НЕ БУДАЛЕСАЈ! – Смири се!
НЕ ЗАКУРЕЋИ! – Немој више да измишљаш!
НЕ МЛАТИКУРЧИ! – Не прави се храбар!
Ако ова упозорења делују на саговорника и он се повуче, обично се дискусија настави нормалним током. Међутим, ако саговорник настави да „балави“, следе нова
упозорења.
ОБАЛАВИЋЕШ ПЕСНИЦУ! – Ударићу те!
ПОПИЋЕШ ШАМАР! – Ако наставиш, следи шамар!
ЧИСТА СИ КУРОТРЕСИНА! – Настављаш по своме!
НИСИ У ВИНКЛУ! – Стварно ниси нормалан!
ЗАЛЕТЕО СИ СЕ К`О ЈЕБАЦ НА ВРАТА! – Не знаш да одустанеш!
Поред вербалних упозорења, Краљевчани знају да на оригиналан и суптилан начин скрену пажњу. Овај знак са упозорењем „Забрањено скакање у воду“ (иако нема
ни реке, ни потока) повремено се поставља испред клуба „Селтик“ у Југ Богдановој
улици. Наиме, неколико пута се дешавало да неко ко више попије, изгуби равнотежу
и „претури“ се преко парапета, доле 1,5 метара ниже, на земљу. Обично су се ти падови завршавали само са по неком огреботином, или и без тога. Зависило је од тога
колико је ко мачка, и зна да се на безбедан начин приземљи. А, обично нису били
мачке, јер су били пијани к`о мечке!
Знак „Забрањено скакање у воду“ јe осмислио и поставио Зоран Фијакер са покојним Бобијем, када се његов школски друг први пут „опучио“ преко парапета. Прошлог месеца се то десило и сталном госту, пензионисаном машиновођи из комшилука. Попио је неку ракију више, па се клатио на столици. Иако га је друштво за столом
упозоравало да се не клати, он је наставио по своме... и тако завршио 1,5 метара ниже,
у хладовини брезе. Наравно, овај знак упозорења је одмах активиран као подсећање
да се не пије више од четири ракије, јер то за некога значи да одлази на четири ноге.
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НА КРЉИ ТОПОЛЕ
Ова фотографија је настала око 1925. године на десној обали Ибра. Не каже се за
џаба да ко није осетио Ибар, није ни био у Краљеву.
Горе: Ната и Тићо Недић, професор математике;
Стоје: први, Љуба Величковић (судија), трећи је Славко Нишавић (учитељ у Матарушкој Бањи), Коса Михајловић (професор историје), Граде Милићевић, Персида
Митровић (учитељица);
Седe: Димитрије Митровић, Мирослав Лешетицки и Олга Ристић.
Преузето из књиге „Старо Краљево”, Драган Драшковић, Народни музеј Краљево

ПЛАЖА У
МАТАРУШКОЈ БАЊИ
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Поред плаже у Краљеву, популарна је била и лева обала
Ибра у Матарушкој Бањи. Идеално место за расхлађивање од
летње сиџе, како за туристе, тако
и за житеље. На фотографијама које су објављене на Фејсбук
Сиџа групи видимо и да је једна
од туристичких атракција крајем
двадестих и почетком тридесетих година прошлог века, била
вожња чамцем. Док није изграђен висећи мост, чамци су
били једина могућност да се житељи и туристи пребаце са једне
на другу обалу.

Број 8

АТЛЕТСКИ СТАДИОН

Због свеармијског такмичења Југославије, 1972. године отворен је Атлетски
стадион у Краљеву. Имао је тада модерну
тартан атлетску стазу, травнати терен и
једну трибину за око две хиљаде гледалаца. Био је то и почетак експанзије атлетике
у Краљеву.
Већ у мају 1973. године на атлетском
стадиону (многи су га звали Градски стадион) је обележен Дан младости. На слету
су учествовали сви краљевачки основци и
средњошколци, чланови спотских друштава, извиђачи... Ову својеврсну ревију физичке културе пратило је око четири хиљаде гледалаца. Аутори изведених вежби
били су Младен Јанковић, Драган Николић, Бранко Росић и многи наставници и
професори физичког васпитања.

ПАО МОСТ,
НИКО НАСТРАДАО

Слава Архангела Гаврила 26. јула је био
и дан за традиционални сабор у Матарушкој
Бањи. Хиљаде људи је знало да тог дана ужива у разноврсним бањским понудама. Музички вокално инструментални састави су
забављали госте готово на свим отвореним
терасама хотела и кафана.
И тог 26. јула 1987. године бања је била
пуна људи. Многи су хтели до друге стране
обале, или до Цуја у кафану и до рингишпила и луна парка, или до популарне терасе
хотела „Термал“. На мосту је било превише
људи, и у једном тренутку сајле су попустиле, па су се сви нашли у тада, на сву срећу,
плитком Ибру. Храбри момци су улазили у
воду и преносили децу, жене, људе на обалу.
Вест о несрећи се брзо проширила, па су у
помоћ дошли и војници из рибничке касарне. На срећу, нико није настрадао, али је
више њих тада изашло са лакшим озледама.
Онима са тежим повредама помоћ је пружена у болници.

Sena Spirits
Industrija bb, 34 000 Kragujevac, Srbija
Destilerija ”Respekt”
37234 Gornih Stupanj
telefon: +381 34 301 575; +381 34 301 585
mob. 062 246 599
info@respektrakija.rs
www.respektrakija.rs
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ПРИЈАТЕЉСТВО ЗА НОВА ВРЕМЕНА
Почетком овог месеца краљевачко Удружење „Пријатељство за нова времена“
обележило је петнаест плодних година рада и постојања. Успели су да повежу и
обнове пријатељске и братске везе Краљево са многим градовима у Европи: Марибор
- Словенија, Зелена Гора - Пољска, Лион – Сен Фоа, Лод – Израел, Пула, Српско
Горажде...
Неко је негде некада записао да би требало остати код куће ако вам се тамо где смо
намеравали да кренемо нико неће обрадовати. Рекао бих да ни онај који госте позива,
ако се из свег срца не радује доласку оних које је позвао, није требало ни да их позива.
Ја сам се годинама трудио да одлазим само тамо где ће се моме доласку обрадовати,
због тога сам тако често био ваш гост, било да сте ме позвали, било да сам као туриста
у госте долазио и позивао вас у госте јер сам се из свег срца вашем доласку радовао;
као што сам отвореног срца био у госте приман тако је и моје срце било отворено
и намере пријатеqске када сам вам домаћин бивао. Размишљајући тако да мојим
пријатељима у овом граду вратим моје пријатеље из других градова, држава... сетио
сам се приче да су још стари Грци знали да је стицање пријатељства нешто најлепше у
човековом животу. А да се једном стечено пријатељство не сме изгубити.
Због тога сам срећан што сам у Вама нашао пријатеље које ни у најтежим
искушењима нисам занемаривао и од којих нисам занемариван био. Да је тако, а не
некако другачије, доказало се да пријатељи јесмо и да ћемо пријатељи остати.
Како ја мислим, као када сам долазио код вас, тако и, ви долазите код нас, нећете
наћи само једног пријатеља, који је стекао ваше пријатељство, већ множину оних чије
сте пријатељство ви стекли.
Нека тако буде и убудуће, и нека деца наше деце могу да кажу да код куће не
морају остајати јер имају где отићи и да ће им се они код којих одлазе засигурно
обрадовати, и нека деца наше деце могу рећи да не морају непрестано остајати код
куће, јер знају да ће тамо, где одлазе пријатељи њиховом доласку обрадовати.
Хаџи Момир Бакрачевић
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БЕЛИ ВРАБАЦ ИЗ МОШИНОГ ГАЈА
Мудри су увек радије бирали врапца у руци, него голуба на грани. Врабаца је
све мање, а оринтолози кажу да су угрожена врста. Међутим, у Мошином Гају у
дворишту породице Минић у јату врабаца је и један белог перја, једини уочени,
албино врабац у Србији. Стручњаци кажу да се овакав рађа у милион јединки, и да
их има свега неколико на свету. Власници куће кажу да је женка и да је је прошле
године излега неколико птића, али сви су били уобичајене боје.
“Ја сам га приметио, код комшија, прошле године, када је био пиле. То је реткост
међу врапцима. Рађа се један у милион јединки, да се такав испили. Штета би било
да нестане, а има доста природних предатора. Уништавају их свраке и друге веће
птице”, каже за „Краљево Онлине“ Славиша Милашиновић из Ковача, одгајивач
птица.
И док се плаше крупнијих птица ови врапци на људе не обраћају пажњу и радо
слећу на бетонске стазе по остављени оброк.
”Бели – албино врабац, једна је од најређих птичјих врста на свету. Будући да га
бела боја чини видљивијим од других јединки, привлачи друге птице грабљивице.
Многи народи ову врсту сматрају посебном и изузетном, док јој неки истовремено
приписују магичне моћи. Верује се да ако неко угледа ову птицу, може да помисли
жељу и она ће му се остварити”, каже Виктор Јовићевић, који је имао стрпљења да
чека и фотографише албино врапца, који је само њему позирао пред објективом.
Светски медији забележили су појаву белог врапца у многим крајевима широм
планете. Пре пар година примећен је у једном од националних паркова у Аустралији,
потом у Словачкој и Пољској, да би, једна јединка била фотографисана и у Великој
Британији.
Краљевачки албино врабац, једини је до сада забележени у Србији али и на
Балкану.
Портал: Kraljevo Online
Фотографија: Виктор Јовићевић - Вили
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ВАЛИД ХАРИРИ
Први пут у краљевачком Медицинском
центру, на обавезном медицинском стажу
нашао се један страни држављанин. Био је то
Сиријац Ел Харири Мухамед Валид, свршени
студент медицине Нишког универзитета. Да
би дошао до дипломе медицинског факултета
Валид је са југа Сирије кренуо у Југославију,
најпре у Београд где је учио језик а затим у
Ниш да би завршио студије медицине. Након
завршених студија са дипломом у рукама
кренуо у далеко Краљево да би употпунио
стечено знање на факултету.
У Краљеву су га сви поштовали јер је
био добар човек и одличан специјалиста
ортопедије. И његове колеге су га поштовале
као савршеног друга и сарадника. Светлана
Пантић подсећа да је одлично овладао српским
језиком, и да је често знао да у комуникацији
са женама, каже: „Сестро слатка!“.
О Валиду као изузетном човеку, Југослав
Орељ симболички истиче да за њега важи
народна изрека: „Људи су као шкољке, али је
прави драгуљ у само понекој...”
Пирло Веронезе

Sena Spirits
Industrija bb, 34 000 Kragujevac, Srbija
Destilerija ”Respekt”
37234 Gornih Stupanj
telefon: +381 34 301 575; +381 34 301 585
mob. 062 246 599
info@respektrakija.rs | www.respektrakija.rs
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НЕНАД НЕША БУРГИЋ
Овај текст је сећање на Ненада
Бургића (1952 - 1990) који је
трагично преминуо у стваралачком
успону, пун планова за нова
истраживања,
стварање,
даље
успехе у дипломатској каријери...
Ненад Бургић за пријатеље је био
познатији као Бурга а за рођаке
Неша. Рођен је у Брусу, волео је свој
родни крај и своју земљу, а нарочито
село Блажево «то најлепше место
на Свету»... Основну школу је
учио у Краљеву, гимназију у
Краљеву. За сво време школовања
био је одличан ђак, Вуковац,
показавши природну бистрину ума
и вансеријску интелигенцију као и
какоћу памћења. Ђак генерације
са седам диплома. Економски
факултет је завршио у Београду,
дипломирао са оценом 10 у 23.
години живота.
Запослио се у Савезном секретеријату иностраних послова 1979. године.
Акредитован као дипломата одлази у Токио за аташеа за привреду. С обзиром да
је изучавао филозофију и културу Далеког Истока после неколико месеци добија
послове аташеа за културу и штампу, тако да је успешно обављао послове и из ове
области. Био је полиглота, говорио је пет језика: енглески, француски, руски, јапански
и кинески. У Јапану је боравио четири године, од 1979. до 1983 и једини је од свих
службеника у нашем представништву говорио јапански.
Ненадова љубав према филозофији, култури и језицима Далеког Истока почела је
много пре 1979. године, од када је на четворогодишњој служби у Токију. У Јапан је
већ отишао са објављеном збирком јапанске поезије „Затворена (отворена) књига“, а
за књигу „јапанских“ стихова, хаико-поезије „Олуја у планини“, добио савезну награду
(чији је новчани део одбио). Службовање у Токију искористио је за више боравка у Кини,
чији је језик такође научио и чија га је калиграфија посебно заинтересовала. Београдска
„Научна књига“ и краљевачко „Слово“ објавили су му 1988. године грандиозно дело,
једино те врсте у Југославији, „Кинеску калиграфију“. Бавио се и графиком.
На све пријеме, на које су Јапанци, Кинези, Индуси и други дипломатски
представници, сем европских и америчких, долазили у националним ношњама,
појављивао се у шумадијској антерији, вазеној кошуљи и чарапама, опанцима и
осталим детаљима српске ношње, Није се као неки, стидео свог сељачког порекла и
своје „сељачке нације“, већ напротив, изузетно се поносио својим коренима и у њима
видео многевредности, недоступне само скоројевићском оку.
Када се вратио из Јапана добио је место секретар-саветник где је остао седам
година, све до 1990. године. Загонетна смрт га је пресекла у најлепшим годинама
живота и стваралаштва.
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МИЛАНКО КАЛИЧАНИН
У Краљеву живи и ради један од нај
значајнијих српских карикатуриста, Милан
ко Каличанин. Прву карикатуру објавио
је 1978. године у „Јежу“, а до данас их је
објавио око хиљаду. Сарађује са српским
листовима и часописима. Приредио је
неколико самосталних и неколико десетина
групних изложби карикатура. Добитник је
бројних награда и признања, а свакако је
најзначајнија престижна златна „Пјерова
награда“, 2009. године.
„Данас он припада самом врху српских
карикатуриста. Нећу га поредити ни са
ким, јер је неупоредив, не само због идеја
већ и због начина на који их исказује. Он
има изоштрено чуло да раздвоји добро
од зла и да доброме ода почаст кроз
карикатуру, што није лако. То успева само
врхунским карикатуристима“ - (Димитрије
Јовановић).
„Миланко Каличанин велича родољубље
и жигоше издају. Разоткрива наше мане, не
да би нас извртао руглу и ослабио, него да
нас прене из мртвила и лаганог пуштања
мозга на отаву. Доказује стваралачку моћ духа и здружује га с душом. Бодар дух и
крепка душа постају залог нашег опстанка“ - (Зоран Туцаковић).

ПЕШАК

Већина нас у Краљеву Драгана
Пешића познаје по овом
надимку. Један је од најпризнатијих дизајнера у
Србији. Дипломирао је на Факултету примењених
уметности у Београду, а данас је редовни професор
на Одсеку за примењене и ликовне уметности
ФИЛУМ-а у Крагујевцу. Бави се калиграфијом,
типографијом, графичким дизајном и графиком.
Самостално и групно је излагао на бројним
изложбама у Србији и иностранству. Добитник је
многих признања и награда, а свакако најзначајнија
у његовој успешној каријери је престижна награда
„Златно перо Београда“, 1989. године. Наредне
године је заслужио Новембарску награду Краљева
за ликовно стваралаштво, а 2014. године постао је носилац Октобарске награде
града Краљева.
Дугогодишњи је графички уредник и дизајнер издавачке делатности Народне
библиотеке Стеган Првовенчани Каљево, едиција и часописа „Повеља“ (Библиотеке:
Поезија данас, Посед поетике, Преображење, Звоник, Избор, Проза данас, Есеј данас,
Драма, Поезија настаје, После Вавилона и посебних издања...), графички уредник
часописа „Наша прошлост“ и дизајнер публикација Народног музеја у Краљеву.
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КРАЉЕВАЧКИ ХАРМОНИКАШИ
Ово је прва, друга и трећа генерација хармоникаша
из Краљева који су оставили свој уметнички печат и дали
посебан шарм граду на Ибру.

СВЕТОЗАР ТОЗА
ЖИВКОВИЋ
(1908-1941)
Хармоникаш и певач. Отац
чувеног Предрага Живковића
Тозовца. Врло рано је почео
да се бави свирањем и постао
прави виртоуз на хармоници.
По причама запамћен је и
као изванредан забављач.
Држао је кафану „Корзо“.
Када је почела рација Вермaхта у октобру 1941. године,
приведен је са је-дном групом
виђенијих Краљевчана и
одведен у круг Фабрике вагона
где је стрељан у 33. години
живота.

ВИТОМИР ВОЈА
ТРИФУНОВИЋ
(1916-2007)
Био је први хармоникаш
у Народном оркестру Властимира
Павловића
Царевца (пре другог светског
рата). Компоновао Војино
коло. Касније дипломирао
на одсеку композиције Факултета музичких уметности
у Београду. Оснивач је и
први
директор
музичке
школе „Војислав Вучковић“ у
Београду.

МИХАИЛО ЦИГА МИЛОВАНОВИЋ
(1935-2003)
Компоновао песме и кола. Најпознатије
су: Недалеко од реке Расине, Од Рудника тече
Гружа, Теци теци Моравице, Витановачко коло...
Прва хармоника Србије у Соко Бањи 1963 у дуету
са Зораном Пејковићем.

НЕНАД МИЋОВИЋ
(1924-1995)
Хармоникаш у Нарoдном
оркестру Властимира Павло
вића Царевца, после другог
светс
ког рата. Увек је било
право уживање слушати
га. Разигра срце колом,
растужи га тужном пес
мом. Он се музици предавао
целим бићем. Њего
во коло
„Врбљанка“ и данас се врло
радо слуша и интерпретира.

ПРЕДРАГ ЖИВКОВИЋ
ТОЗОВАЦ
(1936-)
Хармоникаш, певач и
композитор. Непоновљив и
јединствен. Дао непроцењив
допринос као интерпретатор
и кантаутор српској ком
понованој и изворној песми.
Поред хармонике, научио
је да свира бубњеве и трубу.
Завршио је гимназију и
студије економије. Октобра
2012. добио је диплому
заслужног грађанина гра
да
Краљева.
Августа
2018. године, на концерту
одржаном поводом шездесет
година Радио телевизије
Србије, уручен му је Златни
микрофон Радио Београда.
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ЗОРАН ПЕЈКОВИЋ
(1941-2001)
Аранжер
многобројних
песама.Биће упамћен по
незаборавним форшпилима
које је компоновао: Циганине
ти што свираш, Тајна (Борис
Спужић Квака), Љубав је
девојачки сан, Певам и
тугујем, Не живи се хиљаду
година, Коме шумиш ој
Мораво и многи други.
Прва хармоника Србије у
Соко Бањи 1963 у дуету са
Михаилом Миловановићем.

НОВИЦА НЕГОВАНОВИЋ
(1945-)
Одрастао је у музичкој
породици, отац и стриц свирали су хармонику и од тада
почиње његов интерес за овај
инструмент. Године 1966, година била је прекретница у
животу Новице Неговановића.
На такмичењу хармоникаша
у Соко Бањи два пута осваја
прво место, као солиста и као
дует хармоника са Драганом
Матићем Жилићем. Свирао
је највише са својим братом
Предрагом Неговановићем, са
којим је и водио оркестар.

ВЛАДА ПАНОВИЋ (1967-)
Још као четрнаестогодишњак, док је свирао школску
хармонику из робне куће, маштао је да постане члан
Народног оркестра, а остварио је и много више од
тога... Непрекидан рад на усавршавању довео је Владу
Пановића и до значајних награда, као што су Прва
хармоника Србије (Аранђеловац 1994. године), Прва
хармоника Југославије (Сокобања 1997. године). За
матичну кућу ПГП-РТС 2008. године снимио је свој
први ЦД под називом „Хармоником кроз Србију”, који
представља својеврсни омаж српској хармоници. Од
2010. године је шеф Народног оркестра РТС-а.
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МИША МИЈАТОВИЋ
(1956-)
Један од најуспешнијих
српских композитора са
више од 1.200 песама и око
тридесет инструментала.
Био је апсолутни победник
фестивала Прва хармоника
Југославије у Сокобањи
1980. године. Компоновао
је око тридесет кола и
инструментала, као и
велике хитове народне
музике, као што су Имена
ми мог, Причај ми, причај,
Свађалице моја мала, Нек›
ми буде задња чаша, Теби
за љубав...

АЛЕКСАНДАР
СОФРОНИЈЕВИЋ
(1983-)
Најмлађи у плејади врхун
ских
краљевачких
хар
мони
каша, и тренутно је је
дан од
најпопуларнијих
у
Србији.
Његов
оркестар
који
чине
претежно
краљевачки
музи
чари, је неизоставна пратња на
концертима и наступима нај
познатијих музичких звезда. Сво
јим појављивањем у јавности на
гледаним тв емисијама, вратио је
популарност хармонике у српској
традиционалној музици, која
је једно време била потиснута.
Завршио је музичку академију у
Крагујевцу.
Поред
набројаних
хар
моникаша, не треба заборавити и
остале: Рада Стојановића Лаповца,
Чаругу, Зорана Сеничића, Владицу
Станојевића, Врнду, Ицка, Бо
ћинца, Горана Турчина...
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ВОЗОВИ МОГ ДЕТИЊСТВА
Има у свима нама некаква скривена преграда иза девет брава и катанаца у којој годинама
чаме речи неизречене и ако је грешком или нехотице отворимо, покуља отуда одједном талас
невиђених висина и преплави нас емоцијама из давно прошлих времена дубоко закопаних,
затрпаних садашњим временима и заборављених...
Те браве и катанце понекад вешто као уљез обије само неколико речи које неко каже или
које прочитамо док листамо стара прашњава писма која јос миришу на оне које смо некада
волели, или гледајући избледеле слике као замрзнуте кадрове немог филма наше младости, па
чак и кад нам душу окрзне звук музике везане за једно време, за пар умилних очију, неспретан
пољубац, или невину детињу лаж... Може и мирис парфема и свежег пецива или узрелог воћа
покренути лавину сећања која ће нас прегазити...
Кључ за мој катанац је био ВОЗ... и кад год неко помене воз катанац би пукао као паучина и
звекнуо на земљу , затрептало би срце и топлина би преплавила све моје бедеме и бране и ја би
нестао у тој бујици из прошлости која ме је као жену омађијану шопингом лудачки носила поред
“излога” у којима су се ређале слике и догађаји из мога живота, можда не прецизним редом по
важности и величини, него као песме под свадбеним шатрама - брзо, бучно и без логике... Било
би то некако као Руски рулет, ређале би се у глави небитне ситнице, дирљива сцена, смешна
сцена, па онда прасак у лобањи од кога срце раздрагано потрчи за тим сећањем а очи се рашире
као у чуду кад изненада видимо драгу особу после дуго година и заурламо:”Па добро где си ти!?”
Тутњали су возови у мојој глави и летеле слике из сликовнице мога детињства и ране
младости: возом смо се из равне Војводине доселили у Краљево, прешли преко пруге и уселили
као подстанари у кућу у подножју улице која води узбрдо према гробљу на Барутани... Возом
су стизали пакети од родбине када смо у Рибници купили плац, у којима је било свачега: од
нових јоргана, тврдог личког сира, вунених чарапа (а понекад и пара сакривених у њима),
штофа за спретног кројача, меких колутова вуне јарких а богами и дречавих боја, до сушене
пршуте и велике плаве клемпаве канте са огромним “ушима” пуне домаће масти...
Возом па онда камионом је стигла и шљака од парних локомотива од које смо правили
блокове за нашу кућу у тешким металним калупима - ћале је правио велике блокове за
носеће зидове а кева и ми клинци (брат и ја) мале блокове за преградне зидове... али возови
нису мировали, па би пошто онда није било телефона често бициклом долазио позивар са
железничке станице и говорио ћалету (који је тог дана био у резерви) да треба да “одвезе” воз
18-42 за Лапово или 19-23 за Лешак... Ћале би одлазио и остављао нам да завршимо блокове.
Возом је у Краљево из Крагујевца дошла и једна нежна Виолета плахог гласа са очима срне,
мој ујак из Немачке, мој деда из Лике, нова наставница енглеског из Београда која је изгледала
као да је из групе “Локице” и моја тетка која ми је купила прве кожне дубоке ципеле па и данас
све дубоке ципеле које имам за мене су “теткине”...
Возом сам ишао код нас на море: Бечићи, Будва, Котор, Макарска, Пула, Пореч...у Грчку,
у Румунију, Чешку, на вишу школу у Београду, код бабе и деде у Лику, у Тузлу у војску...на
Пале (возом до Сарајева) код једне Светлане којој сам писао стихове трудећи се да не личе на
стихове које је писао Пера Зубац:
“ Знам ја за Мостарске кише,
за Перу Зубца и његову тугу,
ал’ ово што моја рука пише
то је за једну Светлану другу...
Чак смо се та моја Светлана (Лана) и ја често шетали уском напуштеном пругом којом
је некада весели мали воз ћира јурио из Ужица према Вишеграду; воз и пруга су ми били
убризгани у генетски код, постали део мене и ту више није било повратка. А зашто је та
Светлана заволела војника из Краљева и где је та Светлана данас, ко ће то знати? Живот је то!
Аутобуси једноставно нису били за мене. Сећам се једном, пођемо ја и мој друг Деле у
Сарајево, уђемо у аутобус и видимо да има само једно место у оном најзадњем реду испред
задње шофершајбне. Дођем до седишта и питам особу која је седела до празног места на крају
тог реда: Брко, јел слободно овде поред Вас? Онда сам погледао мало боље, али било је касно
за било какво извињење... ништа се ту није могло учинити, на тој особи сам видео хаљину!
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Скочила је као опарена и отрчала до возача жалећи се да смо је вређали. Ја и друг смо ћутке
сели на два слободна места, а возач је “брки” на крају дао да седне на сувозачево место. Никада
нисам волео аутобусе, од тада још мање, а бркате жене избегавам.
Возом сам једног незаборавног дана отишао на своје “Први пут с оцем на јутрење”. Ћале је
дошао са посла и рекао кеви: Спреми у суботу храну и за децу, водим их са собом да виде где
радим! Ја и брат смо вриснули од среће и скочили на њега: “Ћале јел’ то сто посто!?”
- Сто посто...и то у службеним колима - рекао је насмејан док нас је скупљао око себе
својим чврстим крупним рукама као кокошка своје пилиће. Мој ћале је био човек чврстих
руку, великог срца и широке душе...а, само понекад и мало тврде главе.
На то путовање смо кренули са пуном жлезничком торбом која је личила на већу верзију
докторске торбе. Четвртаста, којој су као на кући са завршеном плочом додали кров! У њој су
били сложени похована пилетина, телеће шницле, уштипци уваљани у сећер у праху , бакини
колачи који су личили на пчелиње саће у облику срца и мирисали на душу моје мајке, домаћи
хлеб (који ћале никада није секао, него ломио као погачу), јабуке и свашта још...
Не дај деци да смажу све слатко пре него што једу, рекла је кева, цмокнувши ћалета гладећи
дланом, као четком, његову униформу.
Добро, рекао је ћале. Нисмо ни Шумарице прошли а ја и брат смо се обрушили и у ниском
лету напали уштипке и бакине колаче. Ћале се смешкао и правио се да га то не занима, па је
када је видео да је ђаво однео шалу, затворио торбу и објавио строго да се торба неће отварати
док не прођемо Лапово.
Успут смо слушали разговор ћалета, који је тада био возовођа, са колегама и сазнали да
још постоје отправник возова, кочничар, скретничар, манипулант, ревизор, маневриста,
машиновођа, ложач, кондуктер и “композитор”...
- Знаш Чедо да се по граду Баланчевић женскадији представља као композитор, церекао се
неки тип у плавом мантилу. Каже, саставља композиције, па ако га која приупита какву врсту
композиција, јел’ озбиљна музика или..., он би се мало уштогљио па рекао: Ма јок, железничке
композиције, ја спајам вагоне!
Онда је неки кондуктер у необавезном разговору док смо брат и ја носева прибијених уз
стакло прозора гледали људе или бројали аутомобиле рекао ћалету: Акрополис је јуче каснио
4 сата, играла се нека деца код пруге и ... стао је и брзо променио тему. Мој брат је много
година касније као машиновођа возом налетео на ауто који се угасио на сред пруге. Причао
ми је брат о томе.
- Чим сам га угледао знао сам да нећу моћи да се зауставим испред њега али сам успорио
максимално и кад сам ударио у ауто нисам га преврнуо нити прегазио,гурао сам га по шинама
добрих десетак - петнаест метара, док воз није стао. Онда се из аута скоро неогребан искобељао
полупијани власник аутомобила дошао до дизелке и заурлао ”па где гледаш човече”!!! Ја сам само
слегао раменима срећан што га нисам прегазио и кажем му извини друже, не стигох да смотам!”.
Торбу смо опет напали чим смо ушли у Лапово. Ћале се смејао и писао нешто на некаквом
формулару, а кад је у службена кола ушао неки тип и рекао ћалету: Како си капетане? (тако су
ћалета звале све колеге, али брат и ја то нисмо знали), ми смо престали да једемо и слушали
смо нешто сто целог живота нећу заборавити.
-Добро сам, каже ћале. Водим ова моја два да виде шта радим! Како си ти и фамилија? Ту
човек застаде мало, па поче да прича: Капетане право да ти кажем, ја и брат смо баш били у
проблемима, баш је било тешко и једва смо крај са крајем састављали... Али ето, умре тата те
се мало средисмо!
Тутњао је воз а брат и ја би избацивали главу кроз прозор док нас је ветар шибао по лицу.
Читали смо натпис “не нагињи се кроз прозор” на француском, немачком и талијанском
језику. Епериколосо споргерси, викао је брат са ветром у коси па онда „нихт хинауслехнен“ а
ја зурио у француски натпис као теле.
Дође онда неки тип који је био ревизор и каже ћалету; Чедо, ово ми нећеш веровати ал’
не би ни ја ником веровао да ми је причао! Проверавам ја карте у Акрополису пре једно две
недеље, отворим један купе и тражим карте на преглед, дају ми људи карте а једна мала,
може бити да има око двадесетак година, у мињаку само ме гледа, прекрстила ноге, сева на
све стране... лепа, згодна да те Бог сачува! Питам је за карту а она искриви врат, каже да
нема карту! Питам је да ли има паре за карту, она каже да нема. Ја је онда питам па где идете

22

Број 8

годпођице? У Грчку на море, каже она. Ја ту у чуду питам, па како на море без пара!? А она
ми каже, ево Чедо овога ми крста (скупи три прста и прекрсти се): Је ли матори, јел’ видиш ти
ове ноге? Шта ћу, куд ћу... затворим врата купеа и заглавим низ ходник. Мој ћале се гушио од
смеха: “Е Јово мој, шта тебе све неће снаћи“ настављајући да се смеје.
Са оцем су из свих возова у којима је био долазиле приче и његове, и које је чуо. Од њега
смо слушали о људима са за нас звучним именима за које би после неког времена дубоко
веровали да их познајемо. Била су ту презимена углавном његових колега Туба, Остраћанин,
Шарановић, Игрутиновић, Балтић, Чеперковић, Златановић, Корићанац, Масић, Вилотијевић,
Камиџорац (шеф рестаурације где су редовно трошили железничке бонове), Радусин,
Аксентијевић и многа друга. Железничари Закић и Терзић су нам били прве комшије, а било
је и много надимака као Ване Кркљо, Зука, Кицо кондуктер, Кореја, Раде Мундир, Тарзан,
Шундо, Јоле Камиказа, Дуле Вашка, Поп, Ашке и други.
Мој ћале је 2005. године задњи пут прешао преко пруге недалеко од железничке станице.
За њим је ишла поворка у којој је било људи из целе бивше Југославије, родбина, пријатељи,
комшије, колеге, другови из детињства, Личани које је живот опет деведесетих година разјурио
из њихових домова, као некада њихове претке. Ћале и кева су многе од њих примили и помогли
коме год су могли док се нису снашли.
Само смо мајка, брат и ја знали да се један круг који је почео у малој кући у подножју улице
која је водила према гробљу на Барутани затворио када је поворка прошла поред ње. У тој кући
је све почело пре 45 година, а изнад ње се завршило.
Док је Љубо Жупањац (комшија који је дуго становао код нас и чију је децу која су се
родила у нашој кући, ћале обожавао као и своје унуке) приносио поклопац да затвори сандук,
мајка је задњи пут пољубила мога оца, помиловала га по образу и тихо рекла: Ех, Чедомире
мој, и одавде ћеш видети пругу!
И тако, носим са собом сећање на то прво путовање са оцем где год кренем па га онда негде
затрпам испод гомиле скоријих догаћаја, све док ме неко као Дон Кихот или кевини колачи
или нешто друго не баци у поплаву сећања и носићу га док се поново не сретнемо у купеу у
памучним висинама.
Хвала ти ћале за све!
Југослав Орељ
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